
»م�ا همين ط�ور تفنن�ي وارد اي�ن فض�ا 
نش�ديم، كار هيچ كدام از ما ب�راي تفريح و 
خوش گذراني نبوده اس�ت و آمديم ت�ا كار جدي بكنيم. 
براي اينك�ه اتفاقي بيفتد به صحنه آمدي�م و اين روحيه 
مشترك ما سه نفر است.« از پوسترهاي سياسي برادران 
شيشه گران در طول اين سال ها زياد خوانده و شنيده ايد، 
پوسترهايي كه در س�ال هاي قبل و بعد از انقالب طراحي 
و منتش�ر ش�دند؛ آثاري از كوروش، بهزاد و اس�ماعيل. 
آنها پوسترهايي را منتشر كردند كه در سال هاي اول نام 
طراح شان هيچ جا برده نمي ش�د. هرچند بعدها تعدادي 
از پوس�ترها با امضاي »گروه شيش�ه گران« يا امضاهاي 
هر كدام ش�ان پاي پوس�ترهايي كه طراحي كرده بودند 
منتش�ر يا به نمايش گذاش�ته ش�د. در اين بين داستان 
بهزاد شيش�ه گران كمي متفاوت بود. او همين روند را در 
سال هاي بعدي هم ادامه داد و به قول خودش پوسترهاي 
بدون سفارشي را خلق كرد كه بر مبناي اتفاقات اجتماعي 
و رويدادهاي سياسي يا فرهنگي طراحي و منتشر مي شد؛ 
صلح، محيط زيست، فلس�طين، غزه، پوسترهاي نوروز، 
خليج فارس، جام جهان�ي فوتب�ال در ۲۰۰۶ و ۲۰۱۴، روز 
جهاني كارگر يا زلزله هاي رودبار، بم، بوش�هر، آذربايجان 
و نپ�ال، روز جهاني كودك، آلودگي ه�وا و روز هواي پاك 
و شخصيت هايي مثل حافظ، س�عدي، خيام و فردوسي، 
مصدق، نيما، شاملو، كيارستمي، تختي و... او براي تك تك 
اين موضوعات پوستري را طراحي و آن را در فضاي مجازي 
منتش�ر كرد. شيش�ه گران در اين بين هيچ وقت فعاليت 
اصل�ي اش را در حيط�ه نقاش�ي قطع نك�رد و آن را حتي 
جدي تر از طراحي پوسترهايش ادامه داد. برگزاري بيش 
از ۱۷ نمايشگاه انفرادي و شركت در بيش از ۱۵۰ نمايشگاه 
گروه�ي داخلي و خارجي حاصل اين فعاليت هاس�ت. در 
سال هاي نزديك به ما كمي شرايط متفاوت تر شد. اين بار 
تصميمات كوچك�ي در بخش نمايش آثار گرفته ش�ده و 
اتفاق افتاده ب�ود. بعضي از اين آث�ار در فضاي مجازي به 
نمايش درآمدن�د و بعضي هم اصال نمايش داده نش�دند. 
بهزاد شيش�ه گران براي نمايش ندادن بعض�ي از آثارش 
داليل خاص خودش را داشت. همين ها باعث شد تا بخش 
عمده اي از فعاليت هاي حرفه اي او نمايش داده نشده باقي 
بمانند. همه اينها بهانه اي بود تا در گفت وگويي كه خواهيد 
خواند در موردش�ان با اين هنرمن�د صحبت كنيم. بهزاد 
شيشه گران در اين گفت وگو از هر كاري كه صحبت مي كرد 
آن را نشان مي داد و خب، چه چيزي بهتر از اينكه كارهايي 
از شيشه گران را ببينيد كه هيچ وقت نمايش داده نشده اند. 

فك�ر مي كنم براي ش�روع گفت وگ�و ناگزيريم به 
همان دوره اي اش�اره كنيم كه ش�ما و برادران تان 
به طور مش�ترك كار مي كردي�د. در اين همكاري 
پوسترهايي را طراحي كرديد كه بعدتر از آنها زياد 
صحبت ش�د. آيا مي توان اين برداش�ت را داشت 
كه اين فعاليت هاي مشترك باعث معرفي بيشتر 

شما شد؟
حقيقتش من قبل از اينكه آن دوره مش��ترك را با دو برادر 
ديگرم كار كنيم طراحي پوس��تر داش��تم. رشته تحصيلي 
من گرافيك است. من طراحي پوستر را از زمان هنرجويي 
شروع كردم. منتها آن موقع پوسترهاي فرهنگي مي ساختم. 
از س��ال 50 تا 53 كه هنرستان را تمام كردم به موازات كار 
نقاش��ي و طراحي و مجس��مه و مينياتور و مستند ملي كه 
درس هاي عملي ما در هنرستان بود كار طراحي پوستر را هم 
به دليل عالقه اي كه به مسائل فرهنگي داشتم انجام مي دادم. 
آنجا هم براي اين پوسترها سفارش دهنده اي نداشتم و اين 
پوسترها ناشي از سفارش دلم از مسائل پيراموني بود. يادم 

مي آيد كه همزمان با حضور مارسل مارسو در ايران و جشن 
هنر ش��يراز پوس��تري را به افتخار او طراحي كردم. من از 
تلويزيون اجراي كارهايش را مي ديدم و خب چنين آدمي 
برايم جالب ب��ود. او بدون اينكه با مخاطبش به طور كالمي 
حرف بزند با تغيير در چهره، دس��ت و حركت بدن س��خن 
مي گفت. چنين شخصيتي، مِن جوان را خيلي تحت تاثير 
قرار مي داد و خودجوش پرتره اش را نقاش��ي و بعد هم آن را 
به پوستر تبديل كردم. براي رويدادهاي فرهنگي ديگر هم 
پوستر مي س��اختم. آن زمان تبليغ خانواده هاي چهارنفره 
را مي كردند؛ پدر، مادر، يك دختر و يك پس��ر. اين موضوع 
در زم��ان خودش حرف معقولي بود و م��ن براي اين تبليغ 
فرهنگي هم يك پوستر ساختم. موارد اينچنيني در كارهايم 
زياد هس��تند. به دليل عالقه ام به ورزش بعدها در كارهايم 
اين عالقه مندي بروز و ظهور تجسمي يافتند. به اين نحو كه 
پوستر The Winter Sports را سال 1352 طراحي يا 
سال 1368 نمايشگاهي از پرتره هاي جهان پهلوان تختي 
را برگزار كردم يا يك نمايش��گاه از تمام ورزش هايي كه در 
ايران داريم شامل طراحي و نقاشي برگزار كردم كه همه اينها 
موجود است. وجه مشترك اين كارها همان ايده فرهنگي اش 
بود كه از همان سال هاي هنرس��تان و عكس العمل من به 

مسائل روز شروع شد. 
چه شد كه به س�راغ طراحي پوسترهاي سياسي 

رفتيد؟
وقتي به س��ال 1356 نزديك ش��ديم جنب��ش همگاني و 
خودجوشي در كشور به وجود آمد كه ديگر به كسي فرصت 
نشستن در خانه را نمي داد و اجازه نمي داد كه تماشاگر وقايع 
پيراموني اش باشد. هر آدمي خودش را موظف مي دانست كه 
به صحنه بيايد و كاري بكند. همه ما دنبال خلق يك اتفاق 
بوديم. هيچ كس آن زمان به فرديت خودش فكر نمي كرد. 
همه مي دويدند كه به جمع برسند و ما بشوند. از مِن وجودي 
خود بيرون آمده بودند كه ما را بسازند. طبيعي بود كه ما هم 
در آن دوره و با زمينه هايي كه از قبل داش��تيم بي تفاوت از 

كنار مساله نگذريم. 
پيش�نهاد همكاري بين س�ه برادر را كدام يك از 

شما داديد؟
پيشنهاد از جانب كسي نبود. اتفاقات آن زمان ما را به سمت 
كار گروهي و اجتماعي سوق داد. مسائل جامعه در آن زمان 
به طور طبيعي آنقدر جاذبه داشت كه شما را از جا مي كند 
و مي برد به سمتي كه مجبور باشيد كاري بكنيد. يادم است 
پوستري بود به نام »صلح در لبنان« كه سال 55 كار شد. ايده 
اين اثر وابسته به رويدادي است كه شايد براي شما شنيدنش 
جالب باشد، س��ال 5۴ من در لش��كرك تهران مشغول به 
خدمت بودم كه به خاطر كاره��اي هنري كه براي پادگان 
انجام داده بودم، خيلي مورد توجه ارتشبد اويسي، فرمانده 
نيروي زميني قرار گرفتم. ايش��ان از من خواس��تند ادامه 
خدمتم را در دبيرس��تان نظام به تدريس طراحي و نقاشي 
بگذرانم كه من با خوشحالي پذيرفتم و به آنجا منتقل شدم. 
در دبيرس��تان نظام با كتابچه اي روبه رو شدم كه طرح هاي 
گرافيكي اسلحه جمع آوري شده بود. اين كتابچه خيلي مرا 
ش��گفت زده كرد و تحت تاثير قرار داد. م��ن اين كتاب را با 
عالقه مندي بس��يار به منزل آوردم و مشغول به ديدن بودم 
كه كوروش هم با ديدن اين كتابچه به وجد آمد و نتيجه اش 
شد پوس��تر »صلح در لبنان«. مراحل اجرايي چاپ سيلك 
اسكرين و ارسال اين اثر به مراكز مختلف داخلي و خارجي 
به وسيله هر س��ه ما انجام شد و بعدها تصوير اين اسلحه در 
پوسترهاي هر سه نفر ما نيز استفاده شد. گاهي يك تصوير، 
يك كلمه، ي��ك نگاه يا يك صدا چنان تاثير ش��گفت انگيز 
بر زندگي انس��ان مي گذارد كه به راحت��ي نمي توان از آن 
گذشت. اين كتابچه چنين تاثير مهم و انكار نشدني بر خلق 

پوسترهاي آن زمان ما داشت. 
آن زمان هنوز كس�ي نمي دانست پوس�ترها كار 
شماس�ت؟ اين طور كه ش�ما مي گوييد اطرافيان 

شما از اين موضوع اطالع داشتند؟
اطرافيان ما شامل خانواده و يكي، دو دوست نزديك ما بود 
كه در جريان طراحي، اجرا و چاپ آثار بودند. ولي پوس��تر 
»صلح در لبنان« بايد از جان��ب يك گالري مورد تاييد قرار 
مي گرفت تا بتواند انتش��ار يابد يا به مراكزي ارسال شود كه 

اين تاييد از جانب گالري قندريز بود. 
در كار يكديگر دخالت هم مي كرديد؟

دخالت به معناي اينكه استقالل كسي زير سوال رود خير، 
چند ويژگي بزرگ در آن چهار، پنج س��ال كار مشترك در 
كار ما وجود داشت كه حايز اهميت است. نخستين ويژگي 
عدم وابستگي به هر گروه، س��ازمان و تشكيالتي بود. دوم، 
حذف سفارش دهنده پوستر از كارهاي خودمان بود. سوم، 
تامين مس��ائل مالي اين آثار از طريق فروش آثار نقاش��ي 
و س��فارش كارهاي گرافيكي و آموزش نقاش��ي، طراحي و 

مجسمه سازي و معماري بود. قيمت اين پوسترها 10، 15 
و 20 ريال بود. چهارم هم اينكه ه��ر كدام از ما در كار خود 
مس��تقل عمل مي كرد ولي در كنار هم با يكديگر مس��ائل 

مشترك و افتراق هم داشتيم. 
و اين وس�ط اس�ماعيل برادر كوچك تر پرش�ر و 

شورتر بود؟
او هم نظرات خودش را داش��ت، هر چند كمي نس��بت به 
م��ا صريح تر، تندتر و رك تر مس��ائلش را مطرح مي كرد كه 
فكر مي كنم به ش��رايط س��ني او در آن زمان و روحيه اش 

برمي گردد. 
اين همكاري مشترك فعاليت هاي شخصي تان را 

تحت تاثير قرار نداد؟
اگر منظور از فعاليت هاي شخصي، تاثيرش روي زندگي فرد 
فرد ما است، بله، عميقا تاثير گذاشته است. مگر مي شود شما 
بخش اعظم از فعاليت هاي روزانه خود را به مسائل سياسي، 
فرهنگي و اجتماعي اختصاص دهيد اما اين فعاليت ها روي 
زندگي ش��خصي و اجتماعي ش��ما تاثير نگذارد. كمترين 
تاثيرش اين است كه شما هميشه در كنار خانواده نيستيد. 
خيلي از ارتباطات شخصي تان را از دست مي دهيد. خيلي از 
تفريحات و مسافرت ها را نخواهيد داشت و خيلي از امكانات 
اقتصادي را از دس��ت خواهيد داد و هر آنچه را هم كه پس 
انداز كرده اي��د بايد هزينه دل تان بكنيد. آي��ا اينها تاثير بر 

زندگي شما نمي گذارد؟
با اين حساب اين پوسترها در بهترين حالتش جز 
اسم و رسم چيز ديگري براي شما نداشت و بعدتر 

به دردسر هم ختم شد... 
دردسرهايش كه فراوان بود. از يك طرف بايد از اتفاقاتي كه 
آن روزها مي افتاد موضوعي موثر در مي آورديم و به يك زبان 
تاثيرگذار بصري يعني پوستر تبديل مي كرديم. اينكه بدانيد 
حرفه تان شوخي نيست و بايد كارتان را به شايستگي انجام 
دهيد. از طرفي ديگر بايد جسارت انجام چنين كارهايي را 
هم داشته باش��يد. اينكه چقدر حاضري در صحنه باشي و 

جانت را به خطر بيندازي. بگيرنت، ببرنت و بزننت و... 
منظور م�ن هم همين بخ�ش بود. صحب�ت از آن 
حاش�يه هايي كه با مش�خص ش�دن طراحان اين 

پوسترها شروع شد... 
پوس��تر »پاينده ايران« نخستين پوستر سياسي من است، 
وقتي منتش��ر ش��د، در به  در دنبال طراح آن مي گش��تند. 
مي خواستند بدانند ما چه كساني هستيم كه شبانه مي رويم 
و اين پوس��ترها را به در و ديوار مي چسبانيم و هيچ كس هم 
ما را نمي شناسد. آن موقع ما افراد شناخته شده اي نبوديم و 
اسم مان هم پاي پوسترها نبود و تك و توك آدم هايي بودند 
كه از فعاليت هاي ما خبر داشتند. همه كارها مخفيانه انجام 
مي شد. همه چيز بر عهده خودمان بود، طراحي، اجرا، چاپ 
و نص��ب روي در و ديوارهاي ش��هر. در واقع پوس��تر نقش 
رسانه اي خودش را اين گونه نشان مي داد و بايد نشان دهد 
كه ديگر نشان نمي دهد، اينكه شما همه اين كار و عواقبش 
را يك تنه بپذي��ري و انجامش دهي و ت��رس و واهمه اي از 
عواقبش نداشته باشي. ما فكر نمي كرديم كه ما را مي گيرند 
و مي زنند يا اصال ممكن اس��ت باش��يم يا نباش��يم. به كار 
كردن مان فكر مي كرديم اما با هوشياري. كتك مي خورديم 
و فحش مي شنيديم، ولي در نهايت از همه اينها به سالمت 
عبور كرديم. وقتي تعداد اين كارها زياد شد حساسيت هاي 
حكومتي هم باال رف��ت. اين موضوع البت��ه مربوط به قبل 
از انقالب اس��ت. بعد از انقالب همين پوس��ترها به ش��كل 
گسترده چاپ افس��ت شد و به سراسر ايران و خارج از ايران 
گس��ترش پيدا كرد. جامعه شناسان هنر اين آثار را تجزيه و 
تحليل كردند، روي اين آثار منتقدين هنر و پژوهش��گران 
تحقيقات بس��ياري را انجام داده اند، اي��ن آثار در كتاب ها و 
نشريات مختلف به چاپ رسيده و به موزه هاي معتبر دنيا راه 
يافته اند و موضوع رساله خيلي از دانشجويان دانشگاه ها قرار 
گرفته اس��ت. اما كورش معتقد است كه دوران اين طراحي 
پوسترها گذشته و ديگر كار نمي كند و اسماعيل هم تا چند 
سال پيش فعاليت داش��ت. اما من بي عقل همچنان پيگير 

هستم. )مي خندد( ... 
چه شد كه اين همكاري سه نفره متوقف شد؟ دليل 

خاصي داشت يا شرايط ايجاب كرد؟
سال 60 آخرين پوستر و تنها پوستر مشتركي كه ساختيم 
بابي سندز بود. مرگ بابي س��ندز به خاطر اعتصاب غذا در 
زندان ايرلند س��ر و صداي زي��ادي در دنيا ايج��اد كرد. ما 
تصميم گرفتيم س��ه نفري يك پوستر مش��ترك طراحي 
كنيم؛ پوس��تري كه امضاي هر سه نفر ما در آن باشد. تحت 
عن��وان »گروه شيش��ه گران«. اما آن زم��ان حكومت به ما 
خيلي حساس شده بود. سوال اين بود كه اين آدم ها چطور 
اين همه كار مي كنند و كارهاي ش��ان همه جا هس��ت؟ آن 
زمان مثل االن نبود كه براي طراحي يك پوستر حتما بايد 

اجازه بگيريد و آن را در ج��اي خاصي نصب كنيد. ما از اين 
شرايط بيشترين استفاده را مي كرديم و هركجا كه دل مان 
مي خواست پوسترها را نصب مي كرديم. حاال كه فكرش را 
مي كنم نقش اصلي پوس��تر هماني بود كه ما آن زمان عمل 
مي كرديم. جنگ كه شروع شد هر كدام از ما برايش دو پوستر 
طراحي كرديم. هر كسي بر اساس شعارها و اعتقادهايي كه 
داشت در پوسترها شعار و نظراتش را مي نوشت. اين كارها 
خيلي حساسيت برانگيز شد. مطبوعات آن زمان هم درباره 
ما زمينه س��ازي كردند. اين شد كه ما را در همان كارگاهي 
كه كار مي كرديم دستگير كردند. آن زمان كوروش در سفر 
بود و من و اسماعيل را بازداشت كردند و به اوين بردند. بعد 
از اينكه دوره زندان هر س��ه ما تمام شد، براي من شش ماه 
بود و كوروش و اسماعيل يك سال، شرايط سياسي جامعه 
تغيير زي��ادي كرده بود. عمال ما ديگر نمي توانس��تيم مثل 
گذش��ته كار كنيم و همين عاملي شد تا كارهاي مان در آن 
زمان متوقف شود. بعد از آن هم مسائل ديگري پيش آمد كه 

ترجيح مي دهم مسكوت بماند. 
شما ش�خصا اين پوس�ترهاي بدون سفارش را باز 
ه�م ادامه داديد. چرا بايد با توج�ه به اين اتفاقات 
يكي از عمده ترين فعاليت هاي تان را در اين بخش 

متمركز كنيد؟
متاسفانه يا خوشبختانه شما بيشتر آن كارها را ديده ايد اما 
من بيش از اين پوس��ترها وقت و انرژي ام را روي نقاش��ي و 

طراحي مي گذارم... 
حاال به صحبت در مورد نقاشي هم مي رسيم... 

ش��ما اگر دوره هاي كاري و تعداد نقاشي هاي من را ببينيد 
و آنها را با پوس��ترها مقايسه كنيد مي بينيد كه نسبت شان 
صد به يك است. من صدتا نقاشي كرده ام و در كنارش يك 
پوستر طراحي كرده ام. اين نقاشي ها را خيلي ها نديده اند يا 

نخواسته اند ببينند. 
يعني مشكل ديده نشدن آنها از ما است؟

مشكل رسانه ها هستند... 
طبيعتا به اتفاقاتي از اين دس�ت بيشتر و راحت تر 
پرداخت�ه مي ش�ود، آن هم ب�ه خاط�ر عموميت 
موض�وع. در آن ط�رف با نقاش�ي و نماي�ش آثار 
برخورد خاص تري هس�ت كه طبيعت�ا مخاطبان 

كمتري دارد... 
دقيقا. پوس��ترها به اين دليل كه اجتماعي هس��تند توجه 
بيشتري را جلب مي كنند و رسانه ها هم به اين جنبه بيشتر 
مي پردازند. اما در مورد نقاشي اين طور نيست و نهايت اتفاقي 
كه ممكن است بيفتد اين است كه خبر آن را پوشش دهند. 
نقاشي هميشه مهجور بوده است. يكي از داليل اينكه من به 
فضاي مجازي پناه مي برم هم همين موضوع است. با اين كار 
مي خواهم به سهم خودم نقاشي را از اين مهجوريت بيرون 
بياورم. معموال نمايشگاه هايي كه برگزار مي كنم پربيننده اند 
اما در مقايس��ه با فضاي مجازي نسبت اين بيننده ها يك به 
هزار است. من در فضاي مجازي هر لحظه كه اراده كنم كارم 

را به اشتراك مي گذارم. هر جور كه بخواهم ارايه مي كنم. 
همين باعث شده تا بيشتر كارهاي تان را در فضاي 

مجازي به نمايش بگذاريد؟

در فضاي مجازي شما راحت مي توانيد كار خودتان را ارايه 
دهيد. اين يكي از عوامل مهمي اس��ت كه باعث مي شود به 
فضاي مجازي پناه ببرم. اما چون گذشته برگزاري نمايشگاه 
در گالري هاي ته��ران به قوت خودش باقي اس��ت. من هر 
موقع كه بخواهم در نمايش��گاه هاي حقيق��ي كار خودم را 
ارايه مي دهم، كما اينكه دو س��ال پيش آخرين نمايشگاهم 
را در گالري ويس��تا و با عكس مجس��مه هايم برگزار كردم. 
من به موازات اين فضاي حقيق��ي دريچه ديگري را هم باز 
كردم. تا االن هفت يا هشت نمايشگاه مجازي از طراحي ها 
و نقاش��ي ها و پوسترهايم در چند ش��بكه اجتماعي برگزار 
كردم كه خوش��بختانه تاثير مثبتي بر افكار عمومي داشته 
اس��ت. خيلي ها را ديدم به فضاي مجازي آمدند و با عنوان 

نمايشگاه مجازي فعاليت مي كنند. 
و در اي�ن بين همچنان انتخاب اصلي تان نقاش�ي 

است نه كار پوستر؟
حتما. در واقع طراحي پوسترها بخش كوچكي از فعاليت هاي 
اصلي تجسمي من است، منتها رسانه ها تمايل بيشتري دارند 
كه اين كارها را منتشر كنند و من هم مخالفتي با آن ندارم. در 
بين نقاشي هاي من، پرتره ها بيشتر ديده شده اند، اما همين 
پرتره ها باز بخش كوچكي از فعاليت هاي من را مي سازند. در 
بخش نقاشي منهاي پرتره كارهاي زيادي دارم اما انگار جامعه 
ما پرتره ها را بيشتر به خاطرش سپرده است. مجموعه آثار من 
شامل طراحي و نقاشي پرتره هاي ذهني، نقاشي هاي انتزاعي، 
نقاش��ي هاي گون به گون )وارياسيون(، طراحي پوسترهاي 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي بدون سفارش، طراحي آرم، آرم 
نوش��ته، رو جلد كتاب، مجله و بسته بندي، طراحي و نقاشي 
انگش��تي، طراحي كامل س��ه نوع حروف فارسي، طراحي از 
چهره هنرمندان، نويسندگان، شعرا و محققين ايران، نقاشي 
از چهره هاي مشاهير ايران و جهان، طراحي و نقاشي از چهره 
جهان پهلوان تختي، طراحي و نقاشي مجسمه گونه، طراحي 
و نقاش��ي فيگور و فيگورهاي سنتي، طراحي و نقاشي فيگور 
نوازن��دگان ايران، طراحي و نقاش��ي گل و گل��دان، طراحي 
پوس��ترهاي ديجيتال، نقاش��ي چهره ه��اي مينياتورگونه، 
نقاشي هاي خط )موتيف يا نقش مايه(، نقاشي هاي ديجيتال، 
نقاشي هاي معماري گونه، عكس مجسمه و نقاشي هاي آنالين 
)سپيد( در شبكه هاي اجتماعي است. در بين همين پرتره ها 
كه گفتم ده ها طرح از ش��خصيت هاي مختلف دارم ولي اگر 
پرس وجو كنيد، مي بينيد كه همه پرتره تختي در خاطرشان 
مانده اس��ت. اشكال از آنجاس��ت كه حافظه مردم روي يك 
موضوع زوم مي كند و ش��ما هم از آن به بعد به واسطه همان 
موضوع شناخته مي شويد. همه مي گويند بهزاد شيشه گران 

همان نقاشي است كه تختي را كار كرده است. 
از نظر من طبيعي اس�ت كه پرتره هايي كه شما در 
طول اين سال ها كار كرده ايد مخاطب عام بيشتري 

داشته باشند... 
بله، درس��ت مي گوييد چون با اين چهره ها آش��نا هستند. 
چهره هايي مثل مصدق، تختي، نيما، شاملو، فروغ و... براي 

افكار عمومي بيش��تر آشنا است تا نقاش��ي هاي انتزاعي و 
نقاشي هايي كه زباني نو دارند. براي ارتباط با نقاشي هاي نو 

به درك و شناخت بيشتري نياز است. 
بح�ث مالي قضي�ه چ�ه؟ قاعدت�ا انتظ�ار داريد 

درآمدتان هم از راه نقاشي باشد... 
بله. اگر نقاشي برايم درآمدي نداشت، نمي توانستم در حوزه 
گرافيك و كارهايي كه براي دلم انجام مي دهم كاري پيش 
ببرم. من بيشتر درآمدم از راه نقاشي است تا براي بخش هاي 
ديگر هزين��ه كنم. دقيقا مثل گذش��ته ها كه م��ا از طريق 
آموزش و س��فارش آثار و فروش آنها كس��ب درآمد و خرج 
پوسترهاي مان مي كرديم. براي من به شخصه چيزي عوض 
نشده است. با فروش همين نقاشي ها مي توانم چرخ زندگي ام 
را بچرخانم. من در سه رسانه تجسمي كار حرفه اي مي كنم؛ 
تا دل تان بخواهد طراحي و نقاشي مي كنم و همين طور كار 
گرافيك و به خصوص طراحي پوستر كه بيشتر كار دلي است 
انجام مي دهم. اين داستان ديروز و امروز نيست، بيش از ۴0 

سال است كه تداوم يافته است. 
شما در صحبت هاي تان به خوبي هاي فضاي مجازي 
اشاره كرديد. فكر نمي كنيد يكي از مشكالت اين 
فضا، ديده نش�دن بخش جدي فعاليت هاي ش�ما 
در نقاش�ي باشد... به هر حال فضاي مجازي به اين 
نقاشي ها كمتر مي پردازد و امكان ديده شدن كارها 

را كمتر مي كند... 
خود من در فعاليت هاي مجازي ام به هر دو بخش پرداخته ام 
و آن را دنبال مي كن��م، اما نمي توانم اين انتظار را داش��ته 
باش��م كه ديگران هم همين كار را بكنند. هرچند صادقانه 
بگويم كه در اين بخش كم��ي هم احتياط مي كنم و خيلي 
از كارهايم را ب��ه نمايش نمي گذارم. خيل��ي راحت بگويم 
اين كارم باعث مي ش��ود كه ايده كارهايم توس��ط ديگران 
به سرقت برود. خيلي از نقاش��ان و خطاطان بوده اند كه به 
خودم گفته اند وقتي اين كارهايت را مي بينيم جز دزديدن 
كار ديگري نمي توانيم بكنيم. )مي خندد( خب، اين موضوع 
من را خيلي مح��دود مي كند. با اين اوص��اف من مجبورم 
كه بعضي از كارهايم را ب��ه نمايش نگذارم. يكي از دردهاي 
امروز ما همين دزدي هاست. اين موضوعي است كه هر چه 
مي گذرد به خاطر گسترده شدن فضاهاي ارتباطي شايع تر 
مي شود. خيلي راحت كار شما را برمي دارند و كپي مي كنند 
و مي فروش��ند. اينكه من بيشتر پوس��ترهايم را به نمايش 
مي گذارم به اين خاطر اس��ت. در آنجا اي��ن اتفاقات كمتر 
مي افتد. هرچند از همين پوسترها هم تقليدهايي مي شود 
اما در بخش نقاش��ي اوضاع خيلي وحشتناك تر است و من 
ترجيح مي دهم ريسك نكنم. مثل آب خوردن اين اتفاقات 
مي افت��د آن هم به خاطر اينكه قانون كپي رايت در مملكت 
ما به درستي اجرا نمي شود. به همين خاطر كساني كه دست 
به س��رقت مي زنند از تبعات كپي كاري ش��ان نمي ترسند. 
من اما دلم را زده ام به دري��ا و كارم را ادامه مي دهم. همين 
االن مي توانم كارهايي را به شما نشان دهم كه پيش از اين 
آنها را در هيچ كجا نديده ايد. اي��ن كارها در طول دوره ها و 
سال هاي مختلف خلق شده اند. من اگر اين كارها را چه در 
فضاي مج��ازي و چه حقيقي به نمايش بگ��ذارم ديگر مال 

خودم نيستند. گسترش جعل آثار هنري در سال هاي اخير 
در عرصه هنرهاي تجسمي، س��ينما، موسيقي، معماري، 
نمايش، ادبيات و گرافيك بس��يار اوج گرفته و باعث تاسف 
است. جاعالن و كپي كاران آثار هنري به طمع سود اقتصادي 
دچار بيماري ش��ده اند. اين افراد ب��ه حاضري خوري عادت 
كرده اند و بدون زحمت مي خواهند يك ش��به ره صد ساله 
روند و به نان و نوايي برسند. الزم است عليه اين افراد سودجو 

و اين خصيصه ناميمون كپي كاران مبارزه كنيم. 
اما راه حل در نمايش ندادن اين آثار هم نيست؟

من هم نمي خواهم بگويم راهش اين است. ولي به هر حال 
اين كپي كاري ها شما را محدود مي كند و همواره اين سوال 
هس��ت كه چه كار بايد كرد. من فعال چي��زي كه به ذهنم 

مي رسد همين است. 
ب�ا اين حس�اب ب�ه اي�ن زودي ه�ا نبايد ش�اهد 

نمايشگاهي حقيقي از شما باشيم؟
نه، اتفاقا براي نمايش��گاه آينده ام برنامه ريزي كردم و دارم 
كار مي كن��م. اما در مورد اينكه كج��ا كارهايم را به نمايش 
بگذارم تصميمي نگرفته ام. ممكن است در فضاي حقيقي 
يا مجازي باش��د. البته فضاي مج��ازي حقيقي تر از فضاي 

حقيقي شده است. 
در تمام اين سال ها اثري بوده كه بخواهيد آن را به 

نمايش بگذاريد و امكانش نبوده باشد... 
بسيار بوده منتها قبل از اينكه بخواهند آن را سانسور كنند 
ي��ا حرفي و حديثي ب��ه وجود بيايد، من خ��ودم درباره اش 
تصميم گرفته ام، يا از خير نمايش دادن آن گذشته ام يا براي 
نمايشش صبر كرده ام و راه جست وجو كردم. براي نمايش 
عكس مجسمه هايم چند س��ال كار كردم تا ببينم سانسور 

من را به كجا مي برد. 
ش�ما كه ديگر بايد با توجه ب�ه فعاليت هاي تان در 
ط�ول اين ۴۰ س�ال در دور زدن سانس�ور اس�تاد 

شده باشيد. 
 )مي خندد( پس زنده باد سانسور... 

گفت و گو

تالش براي 
 نمايش آثار

 در فضاي مجازي 
پوس�ترها ب�ه اي�ن دليل 
ك�ه اجتماع�ي هس�تند 
توج�ه بيش�تري را جلب 
مي كنن�د و رس�انه ها هم 
ب�ه اي�ن جنب�ه بيش�تر 
مي پردازند. ام�ا در مورد 
نقاش�ي اين طور نيست و 
نهايت اتفاق�ي كه ممكن 
اس�ت بيفتد اين است كه 
خبر آن را پوش�ش دهند. 
نقاش�ي هميش�ه مهجور 
بوده اس�ت. يكي از داليل 
اينكه من به فضاي مجازي 
پناه مي ب�رم ه�م همين 
موضوع اس�ت. با اين كار 
مي خواهم به سهم خودم 
نقاشي را از اين مهجوريت 
بي�رون بي�اورم. معم�وال 
نمايشگاه هايي كه برگزار 
مي كنم پربيننده اند اما در 
مقايس�ه با فضاي مجازي 
نسبت اين بيننده ها يك 
به هزار است. من در فضاي 
مجازي هر لحظه كه اراده 
كن�م كارم را به اش�تراك 
مي گ�ذارم. ه�ر ج�ور كه 

بخواهم ارايه مي كنم. 

علي مطلب زاده

گفت وگو با بهزاد شيشه گران درباره نقاشي ها و پوسترهايش

دنبال خلق يك اتفاق بوديم

نقاشي هميشه مهجور بوده است

عرفان خوشخو/ اعتماد

فقط به كار مان فكر مي كرديم
پوس�تر »پاينده ايران« نخس�تين پوستر سياسي من اس�ت، وقتي منتشر شد، 
دربه  در دنبال طراح آن مي گش�تند. مي خواس�تند بدانند ما چه كساني هستيم 
كه شبانه مي رويم و اين پوسترها را به در و ديوار مي چسبانيم و هيچ كس هم ما را 
نمي شناسد. آن موقع ما افراد شناخته شده اي نبوديم و اسم مان هم پاي پوسترها 
نبود و ت�ك و توك آدم هايي بودند كه از فعاليت هاي ما خبر داش�تند. همه كارها 
مخفيانه انجام مي شد. همه چيز بر عهده خودمان بود، طراحي، اجرا، چاپ و نصب 
روي در و ديوارهاي ش�هر.  اينكه شما همه اين كار و عواقبش را يك تنه بپذيري و 
انجامش دهي و ترس و واهمه اي از عواقبش نداشته باشي. ما فكر نمي كرديم كه ما 
را مي گيرند و مي زنند يا اصال ممكن اس�ت باشيم يا نباشيم. به كار كردن مان فكر 
مي كرديم اما با هوشياري. كتك مي خورديم و فحش مي شنيديم، ولي در نهايت از 
همه اينها به سالمت عبور كرديم. وقتي تعداد اين كارها زياد شد حساسيت هاي 

حكومتي هم باال رفت. اين موضوع البته مربوط به قبل از انقالب است.

تا دل تان بخواهد
نقاشي مي كنم

براي من به شخصه چيزي 
ع�وض نش�ده اس�ت. با 
فروش همين نقاش�ي ها 
مي توانم چرخ زندگي ام را 
بچرخانم. من در سه رسانه 
تجس�مي كار حرف�ه اي 
مي كنم؛ تا دل تان بخواهد 
طراحي و نقاشي مي كنم 
و همين طور كار گرافيك 
و ب�ه خص�وص طراح�ي 
پوستر كه بيشتر كار دلي 
اس�ت انجام مي دهم. اين 
داس�تان دي�روز و امروز 
نيس�ت، بيش از ۴۰ سال 
است كه تداوم يافته است. 

هنر و ادبيات ۶
واكنش هنري بهزاد شيشه گران به اتفاقات مختلف

از پوسترهاي سياسي برادران شيشه گران در طول اين سال ها زياد خوانده و شنيده ايد؛ پوسترهايي كه در سال هاي قبل و بعد از انقالب طراحي و منتشر شدند؛ آثاري از كوروش، بهزاد و اسماعيل. در اين بين داستان بهزاد 
شيشه گران كمي متفاوت بود. او همين روند را در سال هاي بعدي هم ادامه داد و به قول خودش پوسترهاي بدون سفارشي را خلق كرد كه بر مبناي اتفاقات اجتماعي و رويدادهاي سياسي يا فرهنگي طراحي و منتشر مي شد. 
او براي تك تك اين موضوعات پوستري را طراحي و آن را در فضاي مجازي منتشر كرد. شيشه گران در اين بين هيچ وقت فعاليت اصلي اش را در حيطه نقاشي قطع نكرد و آن را حتي جدي تر از طراحي پوسترهايش ادامه داد.
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